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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 9 oktober 2018 No. 2018-35 

 

Aanwezig: burgemeester H. van Kooten de wethouders J.H.L.M. de Vreede, E.H.C. van Hoften, P.A. de Vries en 

secretaris  G.T. Wildeman 

Afwezig met berichtgeving: mevrouw J.H.A. Sørensen (ziek) 

   

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (BVEB/team JZ), 1-10-2018. 

 

Beslissing op de bezwaarschriften 

tegen de omgevingsvergunning voor 

de aanleg van een tweede uitrit aan 

de Velgtstraat  19 in Hedel. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. het bestreden besluit van 1 mei 

2018, waarbij een 

omgevingsvergunning voor de 

aanleg van een tweede uitrit is 

verleend, te herroepen; 

2. de aangevraagde vergunning 

alsnog te weigeren; 

3. het verzoek om 

kostenvergoeding af te wijzen. 
 

Het college heeft na 

volledige heroverweging 

besloten om het besluit 

van 1 mei 2018, waarbij 

een omgevingsvergunning 

is verleend voor het   

aanleggen van een tweede 

uitweg op het perceel 

Velgtstraat 19 te Hedel, te 

herroepen. De gevraagde 

vergunning wordt- 

vanwege gewijzigde 

omstandigheden- alsnog 

geweigerd 

4.2 (B&R), 19-9-2018. 

 

Afhandeling motie BGR2018-M2. 

 

Port.houder: Van Hoften 

In te stemmen met bijgevoegde 

informatiebrief aan de gemeenteraad 
ter afhandeling van motie BGR2018-
M2. 

 

Bij de begrotings-

behandeling 2018 heeft de 

gemeenteraad een motie 

aangenomen over 

asbestdaken. Het college 

heeft de gemeenteraad 

schriftelijk geïnformeerd 

over de afhandeling van 

de motie. De ODR heeft 

een plan van aanpak 

opgesteld waarmee de 

gemeenten in regio 

Rivierenland tot 2024 het 

aantal m2 asbestdaken 

terug kunnen dringen. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3 (B&R), 2-10-2018. 

 

Brede beweging combinatiefuncties. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. In stemmen met deelname aan de 
Rijksregeling Brede beweging 
combinatiefuncties 2019-2022 

2. Gebruik maken van de optie om 
het aantal fte voor de komende 

jaren te handhaven op 2,88 fte 

 

De Gemeente Maasdriel 

heeft vanaf 2015 

geïnvesteerd in een 

gezonde leefstijl van de 

inwoner en meer bewegen 

door de inwoner, door 

deelname aan de 

Rijksregeling Brede 

beweging combinatie-

functies. Hierin wordt 

samengewerkt met GGD 

Gelderland Zuid. Er wordt 

gebruik gemaakt van de 

inzet van gezondheids-

makelaars, een 

buurtsportcoach en het 

sport- en cultuur-

stimuleringsproject en 

Sjors Sportief en Sjors 

Creatief (Sjors). Door deze 

inzet is het sportieve 

aanbod toegenomen en 

sportdeelname vergroot. 

De gemeente zet dit in 

2019 en de komende jaren 

door. 

4.4 (IB&R), 28-9-2018. 

 

Afwijzing principeverzoek vestiging 

van een crematorium aan de St. 

Annaweg in Hedel. 

 

Port.houder: De Vries 

1. Geen medewerking te verlenen 

aan de vestiging van een 

crematorium aan de St. 

Annaweg in Hedel 

2. In te stemmen met bijgevoegde 

conceptbrief  

3. De aanvrager in een gesprek 

het standpunt mede te delen en 

de brief te overhandigen.  

4. Leges te heffen op de principe-

aanvraag 

 

Gelet op het feit dat wij de 

aanvrager eerst mondeling 

op de hoogte brengen van 

het standpunt is het 

raadzaam nog geen 

openbare samenvatting te 

geven. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.5 (B&R),3-10-2018. 

 

Raadsmemo invoering 

Omgevingswet. 

 

Port.houder: De Vries 

In te stemmen met bijgevoegde 
raadsmemo en begeleidende brief 
over de invoering van de 
Omgevingswet in de gemeenten 
Maasdriel en Zaltbommel. 

De colleges van Maasdriel 

en Zaltbommel hebben 

besloten om de 

gemeenteraden via een 

raadsmemo te informeren 

over het invoeringstraject 

van de Omgevingswet. De 

gemeenteraden hebben 

zich medio 2015 

voorgenomen om deze 

implementatie samen op te 

pakken. Dit vanwege het 

belang van samenwerking 

en integraliteit, zoals dat 

ook in de toelichting op de 

wet benoemd wordt. 

 


